
Patarimai įsigyjantiems kačiuką 

 

Visi mes norime, kad atkeliavęs į naujus namus augintinis kuo greičiau pritaptų ir prisitaikytų prie naujos aplinkos. 

Todėl reikėtų žinoti ir atkreipti dėmesį į tam tikras detales, kurios padės tai padaryti. 

Pirmiausia turėtume suprasti, kad naujuose namuose kačiukui viskas nauja – nauji kvapai, nauji vaizdai, ir taip pat 

kaip ir vaikui sudėtingoje pamokoje – visko iš karto įsiminti tikrai neįmanoma, todėl pagrindinis pasiūlymas būtų 

– parsivežus augintinį, jį patalpinti viename kambaryje – uždarant duris nuo kitos didesnės erdvės.  

Tualetą padėkite tik labai gerai matomoje vietoje, iš pradžių porą kartų gal net įkelkite katinėlį į tualeto dėžutę, 

kad jis tikrai užuostų ir pamatytų tam skirtą vietą. Į dėžutę būtinai sukratykite “atsivežtą” kraiką, kad gyvūnas 

pajaustų “savo” kvapą, ir žinotų, kam ta vieta skirta. Patartinas atstumas būtų toks, kad gyvūnėlis pasisukiojęs 2-3 

metrų spinduliu rastų tualetą. Būkite su gyvūnu, stebėkite, ar tikrai jis padarys savo reikalus į tam skirtą vietą. Po 2 

ar 3 dienų, kai gyvūnas apsipras su aplinka, galite atidaryti vienas duris į kitą kambarį, susipažinimui su nauja 

aplinka. Dar po kokių 2 dienų – prijunkite dar naują erdvę – ir taip palaipsniui pripratinsite prie visos jūsų turimos 

teritorijos. Tačiau, jeigu gyvenamas plotas didesnis (pavyzdžiui, daugiau nei 50 kv. m butas) – turėtų būti statomi 

2 tualetai skirtingose vietose – pavyzdžiui skirtinguose aukštuose, jei gyvenate nuosavame name, nes kol mažas 

gyvūnas – arba nespės nueiti ten, kur reikia, arba tingės, arba, paprasčiausiai neatsimins, kur ten tas jo tualetas. 

Kačiukui apsipratus prie pradinės tualeto vietos, jis gali būti palaipsniui slenkamas kasdien, araba as antrą dieną po 

kokį metrą ar du, ir nutempiamas į tą vietą, kur pageidaujate, kad būtų pastovi tualeto vieta. Be to, gyvūnui 

suaugus ir pilnai apsipratus prie naujų namų (virš metų amžiaus), tokiu pat principu – slenkant arčiau vienas kito, 

galima “išgyvendinti” antrą tualetą visai ir palikti tik vieną. Tokio amžiaus katinas jau tikrai žinos keikvieną namų 

kampą ir tikrai prisimins, kur tualeto vieta.  

Pats tualetas turėtų būti namelio formos, su sienomis, kad atlikęs reikalą ir norėdamas viską užkasti, kačiukas 

letenėlėmis neišbarstytų visko per kraštus. Dureles pradžiai patartina išimti.  

 

Prie tualeto padėkite tam skirtą dvigubą kilimėlį kurio viršutinis sluoksnis su skylutėmis, o apatinis lygus. Tada net 

ir netyčia įsipainiojus kraiko likučiams tarp letenėlių, jis nebus išnešiojamas po visą patalpą. 



  

  

 

 



 

Kraikas, pageidautina, kad būtų natūralus, sušokančių medžio drožlių, be papildomų kvapų. Jį lengva valyti, nes 

sušokę gumulėliai gali būti metami tiesiai į nutekamąjį vamzdį, lengvai skaidosi, neužkemša kanalizacijos. 

Lopetėlė geriausia kuo didesnėmis skylutėmis, dviguba, kurios viršutinė dalis skylėta, apatinė – ne. Tokią patogu 

naudoti kasdieniniam valymui, aplinka apsaugoma nuo išsibarstymo. Be to, tada pakeisti pilnai visą kraiką 

dėžutėje nereikia tiek dažnai. 

 



Maisto ir vandens indeliai, tik parsivežus kačiuką, taip pat turėtų būti padėti matomai, 2-3 metrų spinduliu. Bet 

pageidautina toliau nuo tualeto. Indeliai turėtų būti sunkesni -  ne plastikiniai, o geriau moliniai, sunkesniu plačiu 

dugnu, kad valgant nesislankiotų po grindis, arba pakrapščius su letenėle, nebūtų galima lengvai išversti.  

  

Be to, geriau kad indukai būtų atskiri, o ne sujungti į vieną, nes labai dažnai katinėliai pabando su letenėle 

pakrapštyti vandenuką ir priteršia ji, tada lengva jį išskalauti ir pripilti švaraus vandens, nejudinant  ir neiškratant 

maisto. Vanduo turėtų būti pilamas tas pats, kurį jūs vartojate – tiesiai iš čiaupo. Ir jokiu būdu negirdykite 

katinėlių pienu, nes laktozės jų skrandukai netoleruoja ir to pasekmės dažniausiai būda viduriavimas ir blogo 

kvapo išmatos. Vandens ir maisto indeliai visada turi būti papildomi, kad nebūtų tušti. Tada katinas niekada 

nesugalvos persivalgyti, nepripras prie tam tikro maitinimo režimo. Tokiu būdu, net išvykus keletui dienų, 

pripildysite didesnės talpos indelius ir augintinis nepajaus jūsų nebuvimo, nestresuos, nepersirys pamatęs daugiau 

maisto vienoje vietoje. Išvykstant į kelionę, galima įsigyti didesnės talpos specialiai tam pritaikytas šėryklas ir 

girdyklas, kurie palaipsniui leidžia vandenį arba maistą. 

 

Nuo 1 iki 4 mėnesių amžiaus kačiukams reikėtų duoti Mother & Babycat rūšies maistą, kadangi jis pateikiamas 

mažesnių grūdelių pavidalu, riebesnis ir labiau pritaikytas augančiam organizmui. Jau šio periodo pabaigoje, nuo 

kokio 3 mėnesio, galima į Mother & Babycat rūšies maistą pradėti primaišyti antro etapo – Kitten maisto. Jis yra 

jau šiek didesniais grūdeliais, pritaikytas judriajam etapui – nuo 4 iki 12 mėnesių amžiaus. Panašiai 6-7  mėnesių 

kačiukui dantukai pasikeičia iš pieninių į tikruosius ir jie jau gali ir nori daugiau kramtyti, todėl nuo kokių 6 

mėnesių į Kitten maistą galima kažkiek primaišyti Savour Exigent arba Sensible rūšies, kadangi šios šūšys yra 



pateikiamos dar didesnio dydžio, skirtingų formų ir skirtingų skonių gabaliukais, todėl augintinis palaipsniui 

lengviau prisitaikys prie suaugusių maisto.  

Iki kokių 3-4 mėnesių amžiaus kačiukui galima duoti 2-1 kartus per dieną minkšto maisto, kuris turėtų būti arba 

spacialus (Royal Canin) tam tikrose pakuotėse faršo arba gabaliukų pavidalu, arba tas pats sausas, kurį tuo metu 

duodate, tik prieš tai užpiltas karštu vandenuku kokiom 5-7 minutėm, kad išbrinktų ir suminkštėtų. Nuo kokių 4-6 

mėnesių amžiaus minkšto maisto kiekį reikėtų mažinti, gal tik po kartą dienoje, o po 6 mėnesio dar retinant, kas 

antrą dieną arba dar rečiau, kad dygstant dantukams kačiukai neaptingtų ir priprastų kramtyti bei tokiu būdu 

masažuotųsi dantenas.  

Jei lepinsite jau didesnį augintinį (virš metų) minkštu maistu, jis pat turėtų būti duodamas neregulairiai – kartais 

ryte, kartais vakare,ir tik retkarčiais gal tik per šventes ar panašiai, kadangi jų dantys ir žandikauliai turi dirbti ir 

kramtyti, todėl jeigu norite paįvairinti racioną, geriau sausą maistą maišykite keleto skirtingų rūšių, tada gabaliukai 

bus ir skirtingų dydžių, ir formų, ir skonių – taip jei gaus visavertį subalansuotą maistą ir nebus nuobodu valgyti. 

 

  



HAIRBALL patariama primaišyti ilgaplaukėms katėms, kadangi jos prausdamosi prisilaižo plaukelių ir 

virškinamame trakte gali susidaryti plaukų kamščiai – tai yra natūralu ir neišsigąskite, jeigu retkarčiais katė atrys ir 

išspjaus kokį gumuliuką. 

Katės yra daug miegantys gyvūnai, todėl jei jūs žaidinsite augintinį dieną ir vakare, jis ramiai miegos naktį. 

Paprastai katės miega 20 valandų per parą ir tik 4 valandas budrauja. Žinoma, kol augintinis mažas, jis neištvers 

nepavalgęs ir nenuėjęs į tualetą visa naktį, bet atlikęs savo reikalus, neužilgo vėl eis miegoti. Katės labia greitai – 

savaitės, kitos bėgyje prisitaiko prie šeimininko įpročių ir eina miegoti bei keliasi tada, kai keliasi šeimininkai. 

Netgi jeigu jūs darbo dieną keliatės labai anksti ir gyvūnas keliasi su jumis, seka iš paskos į virtuvę, stebi ką jūs 

veikiate ir panašiai, atėjus savaitgaliui ir jums miegant ilgai, kačiukai dažniausiai miega kartu su jumis ir nesikelia 

tol, kol kas nors iš namiškių nepradeda keltis. Kačiukas jūsų nežadins, jeigu bus pripratęs pasimaitinti pats kada 

nori ir nueiti į tualetą kada pats to nori. 

Nagų galandijimui geriausiai tinka laipynės, apvytos SIZALIO virve. Tai natūralaus pluošto susukta virvė, į kurią 

katėms malonu galąsti nagus. Kol augintinis mažas, jam nepatogu yra galąsti nagus į medvilnine virve apvyniotą 

laipynę, kadangi smulkūs ir aštrūs nagiukai lengvai įsminga į medvilninę virvę ir nemaloniai plešia nagiukus. 

Laipynės bent vienas iš stovų turėtų būti 60-70 cm aukščio, kad gyvūnas galėtų pilnai pakėlti į viršų letenėles ir 

prabraukti stovu nesustodamas. Jeigu stovas bus su pertvaromis ir sujungimais – greičiausiai augintiniui tas bus 

nepatogu ir tada jis ieškos kitos vietos nagų “tarkavimui”. Be to, jeigu gyvenamas plotas didesnis (daugiau, kaip 

50 kv.m.) kaip ir su tualetu - nagų galandijimui turėtų būti 2 vietos – skirtingose pusėse arba skirtinguose 

aukštuose, jei tai gyvenamas namas. Laipynė nebūtinai turi būti didelė. Dažniausiai į papildomai prie laipynės 

primontuotus namelius ir hamakus kačiukai eina tik tol, kol maži ir nori žaisti – iki metų amžiaus, o po to tie 

nameliai jiems būna per ankšti, per mažos erdvės, suaugęs katinas negali ištiesti patogiai kojų arba jaučia 

nestabilumą po kojomis hamako atveju, todėl tai yra tik laikinas ir nebūtinas įrenginys. Be to, reikėtų įvertinti 

katino svorį ir jeigu laipynės pagrindo dydis bus toks pat, kaip ir gulto viršuje, lipdamas ir kabindamasis ant jo, 

katinas gali nuversti visą laipynę.  

 



 

Įvairiems žaidimams patogu naudoti žaislus su ilgu koteliu, prie kurių galo tvirtai pritvirtinti barškantys 

plunksnuoti žaisliukai.  

 

Tik patartina nepirkti žaisliukų, kur ant kotelio galo barškutis yra pritvirtintas su gumele, nes kačiukui pagriebus 

barškutį su nagiukais, įtempus gumelę ir po to jį paleidus, gumelė atšoks ir trinktels su žaisliuku kačiukui į 

snukutį. Tokiu žaislu gyvūnui žaisti nepatogu ir nepatiks. Be to, su šituo žaislu be galo patogu išvilioti augintinį, 

jeigu jis įlindo ten, kur jūs nenorite – už šaldytuvo, skalbimo mašinos, po lova ir panašiai. Nesistenkite jo ištempti, 

barti ar kitaip bausti – paprasčiausiai pabarškinkite viliodami tokiu žaisliuku ir katinėlis kaipmat pats išlįs iš 

nepageidaujamos vietos (kol augintinis mažas, galima į nepageidaujamus tarpus įsprausti tuščią plastikinį butelį). 



   

 

 Jeigu nenorite pastoviai būti žaidimo objektu arba didelę dienos dalį nebūnate namie, įsigykite tokio pobūdžio 

žaislą – jis nereikalauja daug vietos, nėra poreikio kačiukui daug lakstyti, bet užsiėmimas kuriam laikui 

garantuotas. Katinėlis nesijaus vienišas, jei turės užsiėmimą, kol jūsų nėra. 

Kol mažiems kačiukams dygsta dantukai, arba kai iš pieninių keičiasi į nuolatinius, apie 7 mėnesį, jiems niežti 

dantenas ir jie mėgsta ką nors krimstelėti – ypač jei tai yra panašu į pelės uodegytę – pavyzdžiui, telefono 

pakrautuvo laidas. Todėl stenkitės įvairius laidelius po panaudojimo paslėpti arba užmeskite skudurėlį ir jį 

papurkškite specialiu kates atbaidančiu skysčiu. Jis taip pat tinka ir toms vietoms, kur nenorite kad katinėlis lįstų. 

Papurškus tą vietą ji skleis katėms nepriimtiną kvapą ir bent porą dienų ji ten tikrai nelįs, o jei procedūrą 

pakartosite keletą kartų, gyvūnas išvis ten nebelįs. 

 

 



Kačiukų nagų priežiūrai naudokite specialias žirklutes. Kirpkite atsargiai, ne per daug, palikdami nors milimetrą 

prie gyvnagio. Kol kačiukai maži, jie judresni, todėl patogu tą daryti, kol jie miega. Jei nespėjote nukirpti visų 

nagiukų vieno miego metu – nieko tokio, palaukite kito miego. Mažiukams nagiukai kerpami kas 2 ar 3 savaites. 

Kad laikas kirpti, pajausite, kai imant į rankas kačiuką jis netyčia įbrėš. Kačiukui augant, jis įpranta būti įtraukęs 

nagiukus, piršteliai sustambėja ir nagai nebėra tokie aštrūs, todėl jiems bereikia kirpti nagus tik kas keletą mėnesių. 

Didesniems katinams patogiausia kirpti nagus, kai vienas laiko pakėlęs ant rankų, o kitas kerpa. Aplamai, 

suaugusioms katėms poreikio kirpinėti nagus beveik nebėra, nes jos savaime išmoksta juos laikyti įtrauktus. (Aš 

paprastai kerpu tik kartą į metus prieš naują vadą, kad netyčia nesužeistų naujagimių. Kito poreikio tam nėra – 

tarkuoja į laipynę kiekvieną dieną po keletą kartų. Nagai stori, bukesniais galais, nebėra aštrūs). 

 

Plaukų šukavimui naudojamos šukos be galo smulkučiais aštrokais, truputį užlenktais danteliais. Storesni dantukai 

į smulkų kailį neįlenda. Šukuoti reiktų dažniau tik keičiant kailį iš vaikiško į suaugusį – apie 1 metų amžiaus ir 

keičiantis sezonui, kai šaltesnis oras pereina į šiltesnį ir gyvūnas atsikrato prisiaugintu storesniu poplaukiu. Jeigu 

augintinis neleidžiamas į lauką, jis to poplaukio prisiaugina mažiau, nes jam nėra galimybės sušalti. Tada ir 

šukuoti reikia mažiau.  

 

  

 

 



Nuo kirminų duodamos tabletės dozuojamos pagal katinėlių svorį: 0,5-2 kg kačiukams MILPRAZON 4mg/10mg: 

 

ir 2-8 kg svorio katėms - MILPRAZON 16mg/40mg: 

 

Todėl reikia stengtis nepadauginti dozės ir dalinti tabletę pusiau, jei tai būtina.  

Tabletės karpomos visose pardavimo vietose ir pardavinėjamos po vieną vienetą. Nebūtina pirkti visos pakuotės. 



Skiepyti augintinį patartina Virbac gamintojo Feligen trivalente vakcina (nuo trijų rūšių ligų) kai kačiukas yra 2 

mėnesių amžiaus ir vakcinavimo užtvirtinimui Virbac gamintojo Feligen keturvalente vakcina (nuo tų pačių trijų 

rūšių ligų ir dar plius pasiutligės) kai kačiukas yra 3 mėnesių amžiaus. Tarpas tarp vakcinavimo turi būti 1 mėnuo. 

Toliau skiepai kartojami tik vieną kartą į metus. (Šio gamintojo vakcinos yra išvalytos ir gerai toleruojamos 

augintinių, nebūna jokių šalutinių efektų). 

Prieš pasiruošiant skiepijimui, turite susiplanuoti ir susitarti skiepijimo datą ir laiką su veterinaru ir atskaičiavus 

10-11 dienų prieš tai – suduoti aukščiau minėtą tabletę nuo kirminų pagal kačiuko svorį.  

Šią procedūrą – tabletę nuo kirminų reikia suduoti prieš kiekvieną skiepijimą, nesvarbu, ar tai jaunas, ar kelių metų 

amžiaus katinas.  

Jeigu leidžiate augintinį į lauką, arba turite kitų gyvūnų, kurie eina į lauką ir netyčia atsitiko tokia bėda, kad pas 

augintinį atsirado blusų, geriausia panaudoti vienkartines kapsulytes, kurių galiuką nulaužus, išspaudžiami keli 

lašeliai skysčio praskleidus kailį, nugarinėje kaklo dalyje, kad augintinis nepasiektų nusilaižyti. Jie veikia tik 

poodiniame sluoksnyje, ir laikosi apie mėnesį, todėl nepageidaujami gyventojai „išnyksta“ patys. Būna, kad toje 

vietoje gali iškristi plaukeliai, bet po kelių savaičių jie vėl puikiausiai atauga. Šio preparato yra keletas rūšių, todėl 

geriausia klausti veterinaro arba gyvūnų prekių parduotuvės pardavėjo, ką jie tuo metu turi pasiūlyti. 

Sterilizuoti arba kastruoti katinus geriausia, kol jie nepasiekė lytinės brandos – iki pusės metų amžiaus. Tada 

katinukai nepradės žymėti savo teritorijos, o katytės „nedainuos“ naktimis, kviesdamos kavalierius. Patartina tą 

dieną būti namie, kad galėtumėte stebėti augintinį ir padėti jam saugiai išsiblaškyti iš po narkozės miego, kadangi 

gyvūnas gali būti mieguistas ir vaikščioti nesiorientuodamas erdvėje ir kur nors atsitrenkdamas. Nors dažniausiai 

jie visą tą laiką pramiega ir jokių problemų nesukelia. 

Transportavimui reikėtų įsigyti specialią gyvūnų tašytę su tinkleliniais šonais, kad oras galėtų laisvai patekti į vidų 

ir pageidautina su dviem užtrauktukais – vienu viršuje, kitu priekyje, kadangi jei tašė bus atidaroma tik iš priekio, 

katinai mėgsta įsispirti su letenėlėmis ir tada juos ištraukti būna gana sudėtinga. Tuomet geriausia atitraukti 

užtrauktuką viršuje ir iškelti augintinį. O įdėti kaip tik patogiau iš priekio, nes gyvūnas įlįs, kaip į urvelį, tačiau iš 

viršaus dedant į vidų – kibsis nagiukais į tašės kraštus ir bus nepatogu. 

 
Jeigu kiltų dar kokių klausimų, visada galite su manimi susisiekti tel. +37068602422. 


